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Contra o cabide de empregos

Na última Assembleia dos Acionistas da Casan, ocorrida em 

30 de abril, o Governo do Estado fez valer seu caráter conser-

vador a frente da Empresa.

Na oportunidade, os Sindicatos e o Representante dos Tra-

balhadores no Conselho de Administração apresentaram pro-

posta relativa à ordem do dia e votaram pelo enxuga-
mento da estrutura administrativa da Casan, 

como já apresentado em documento ao Governador em ja-

neiro de 2011. O nosso voto indicou a redução 
de 13 Diretorias para 05 e de 36 Agências 
Regionais para 14.

Essa medida possibilitaria a contratação, através de concur-

so público, de aproximadamente 100 novos empregados, para 

atuar nas áreas de operação e manutenção dos sistemas de 

água e esgotos, sem nenhum custo ou prejuízo para a admi-

nistração da Empresa.

No entanto, a assembleia optou por fazer alterações irrisó-

rias no organograma da Casan. Extinguiu as quatro Diretorias 

Regionais, transformou em Procuradoria a Diretoria Jurídica, 

bem como os dois Diretores Jurídicos – Adjunto e Contencio-

so – em Procuradores, além de criar a Diretoria Comercial. 

Para a cúpula da Casan, as alterações no organograma foram 

sufi cientes. Mas, na prática, alterou-se somente a nomencla-

tura dos cargos, mantendo o mesmo status e os seus custos.

O SINTAEMA-SC,  na manhã de sábado, enquanto ocor-

ria a assembléia de acionistas, realizou uma manifestação em 

frente a Matriz, pela reestruturação administrati-
va efi ciente e contra o cabide de empregos 

que há muito tempo se perpetua na Casan.

Na mesma assembléia, os acionis-

tas elegeram os novos membros para 

o Conselho:

Ênio Branco: conhecido como 

fi el escudeiro de Jorge Bornhausen, 

sofreu ação pública por improbidade 

administrativa na Celg, o que resul-

tou no bloqueio dos seus bens para 

eventual ressarcimento do patri-

mônio da estatal. Além dessa ação, 

corre no poder judiciário de Goiás 

e Santa Catarina mais de 16 proces-

sos, conforme pesquisa no site dos 

Tribunais. Onde há fumaça, 
há fogo!
Saulo Sperotto: Enquanto pre-

feito de Caçador notifi cou a Ca-
san, requerendo assumir o 
sistema de água e esgoto 

Conselho de Administração da 
Casan elege duas raposas

municipal. A Casan entrou com 

interdito proibitório e ganhou em 

primeiro grau. Como se não bastas-

se, Sperotto recorreu ao Tribunal de 

Justiça e o processo ainda tramita. A 

situação fi ca ainda mais grave por ser 

ex-prefeito de Caçador, onde perdeu 

o mandato por conta do processo de 

cassação que sofreu a pedido do Mi-

nistério Público Eleitoral, em virtu-

de de abuso de poder econômico nas 

eleições de 2008. 

Como se vê, a situação na Casan 

caminha para um período de difíceis 

batalhas a serem ultrapassadas pelos 

trabalhadores e a sociedade. Se qui-

sermos avançar precisamos de unida-

de e muita disposição para enfrentar as 

turbulências que estão por vir. 

Para diretores há 

dinheiro. Para os 

trabalhadores não?

Como não bas-

tasse a fi ctícia 

reestruturação 

administrativa, 

ainda aprovou-

se reajuste sa-

larial para os 

Diretores, rela-

tivos ao INPC 

de 2007 a 2010, 

em cerca de 

22%. Na mesma semana, a adminis-

tração da Casan propôs para o Acor-

do Coletivo um reajuste zero. Para os 

amigos do rei tudo. Para os trabalha-

dores nada.

Trabalhadores na Matriz 
em manifestação contra o 

cabide de empregos na Casan


